COMUNICADO 013/2017

Taquara, 17 de março de 2017.

Senhores Pais ou Responsáveis (9º ano):
Desejamos apresentar-lhes o plano de excursão para os alunos formandos do Ensino Fundamental de 2017.
Em virtude do alto índice de satisfação dos alunos na excursão dos últimos anos, resolvermos manter o
mesmo roteiro da DRIVEBR AGENCIA DE TURISMO, de Igrejinha, que tem servido os Colégios Adventistas
por vários anos. A proposta é a seguinte:
ROTEIRO – Florianópolis - Balneário Camboriú – Penha - Gaspar
PERÍODO - 12 a 17/11/2017.
 12/11 – 23h - Saída do IACS, com destino à Florianópolis;
 13/11 – Passeio pela praia da Joaquina, Lagoa da Conceição e Barra da Lagoa. Chegada em
Camboriú (19h). Acomodações no Hotel Gracher (www.hotelgracher.com.br);
 14/11 – Passeio ao Beto Carrero World;
Noite – Atividade surpresa, a combinar;
 15/11 – Passeio à Praia das Laranjeiras (Teleférico/Montanha Russa - Unipraias);
Noite – Atividade surpresa, a combinar;
 16/11 – 8h – Desocupação do Hotel;
Passeio ao Parque Aquático Cascanéia – Gaspar;
19h - Jantar de Confraternização;
23h – Retorno ao IACS;
 17/11 – 6h – Chegada prevista ao IACS.
O PACOTE inclui:





Ônibus de luxo (LD ou DD);
Todas as refeições (menos o desjejum do dia 13/11);
03 Pernoites – Hotel Gracher;
01 passeio de Teleférico/ Montanha Russa;






Ingresso no Beto Carrero World;
Ingresso no Parque Aquático Cascanéia;
Serviço de Bordo;
Seguro de Viagem.

VALOR DO PACOTE - R$ 992,00. Este valor poderá ser dividido em até 8 X de R$ 124,00 (março a outubro,
com cheque, boleto bancário ou cartão de crédito.
ORIENTAÇÕES QUANTO À INSCRIÇÃO:




Favor preencher a inscrição em anexo e devolver o quanto antes à Prof.ª Eliane (Orientadora
Educacional), para a elaboração do contrato;
Outros documentos e autorização de viagem serão divulgados posteriormente, somente para o
grupo inscrito;
Inicialmente teremos apenas 45 vagas, que serão cedidas para os primeiros inscritos. Conforme a
adesão, analisaremos a possibilidade de um segundo ônibus. GARANTA JÁ A SUA VAGA!

Desde já, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
João Cesi Lopes dos Santos
Diretor Geral

AUTORIZAÇÃO
EXCURSÃO DE FORMANDOS – 9º ANO

Eu ___________________________________________________________________________responsável
pelo(a) aluno(a)_______________________________________________________________, turma _____
autorizo o(a) mesmo(a) a participar da excursão de formandos do Ensino Fundamental (9º ano).

Ass. Responsável: _________________________________________________________________________
Obs.: Assim que tivermos o número mínimo de interessados (40 alunos) enviaremos o contrato da empresa
DRIVEBR para os senhores assinarem e definirem as formas de pagamento (cartão, cheque ou boleto
bancário). Os pagamentos serão todos feitos diretamente à empresa contratada.

